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Alterações na Apólice do  
Seguro de Vida em Grupo 

Todos os anos, no mês de janeiro, a Fachesf renova a apólice do Seguro de Vida em Grupo. 
Em 2016, além da renovação, a Fundação trocou de seguradora, tendo em vista o alto 
reajuste de 37% proposto pela empresa que prestava o serviço anteriormente. A 
justificativa para o aumento foi o grande número de segurados com idade elevada e alto 
índice de óbitos.  
 
Por entender que o percentual inviabilizaria a contratação do benefício para muitos 
Participantes, a Diretoria Executiva da Fachesf fez uma pesquisa de mercado para 
encontrar uma taxa que trouxesse menor impacto aos segurados. Como resultado, optou 
pela HSBC Seguradora, que ofereceu um percentual de 15% de reajuste, a partir de janeiro 
de 2016. A empresa administrará os Seguro de Vida em Grupo, Cônjuge Facultativo e 
Acidentes Pessoais no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016.  
 
Foram mantidas as condições das apólices anteriores, com um incremento na cobertura do 
Auxílio Funeral, que passou de R$ 3.500 para R$ 5.000. O Auxílio é um benefício oferecido 
aos segurados para cobrir despesas com o seu próprio funeral ou com os do cônjuge, filhos 
de até 24 anos (se universitários) ou sem limite de idade, caso sejam considerados 
incapazes física ou mentalmente para o trabalho. Para acionar o serviço, basta telefonar 
para 0800 555 250 ou 551 143 315 221, para ligações a partir do exterior. 
 
Patrocinado pela Chesf, o Seguro de Vida em Grupo é destinado aos empregados Chesf, 
Fachesf e aposentados. Qualquer pessoa que faça parte desse grupo e tenha até 55 anos de 
idade, 11 meses e 29 dias pode contratá-lo a qualquer instante. 
 
Para mais informações sobre esse benefício, acesse o site da Fachesf (Menu principal > 
Planos e Produtos > Seguro de Vida em Grupo). Se preferir, entre em contato com a Central 
de Relacionamento (0800 281 7533) ou Agência da Fachesf mais próxima. 
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